
ESTE LLISTAT COMPRÉN LA MAJORIA DE PREGUNTES QUE PO DEN PLANTEJAR-
SE  LES  PERSONES  ASPIRANTS  A  L’HORA DE  PARTICIPAR  EN  ESTE  PROCÉS
SELECTIU. PREGUEM LLIGEN AMB ATENCIÓ ESTE DOCUMENT.  S’INFORMA LES
PERSONES  ASPIRANTS  QUE  PER  A  QUALSEVOL  DUBTE  O  CONSULTA  QUE
TINGUEN  SOBRE  ESTES  BASES  HAURAN  D’ABSTINDRE’S  DE  REALITZAR
TELEFONADES AL CONSORCI.  PER A ATENDRE ESTOS DUBTES O CONSULTES
S’HA  HABILITAT  EL  SEGÜENT  COMPTE  DE  CORREU  ELECTRÒN IC
rrhhbt@bombersdv.es 

Quan puc presentar la instància?

El termini de presentació de sol·licituds  serà de 20 dies hàbils, a comptar del següent al  de la
publicació de l’extracte de la convocatòria en el  Boletín Oficial del Estado. Si l’últim dia  fora
dissabte, diumenge o festiu es prorrogarà al primer dia següent hàbil. La publicació de les bases en
el Butlletí Oficial de la Província o en Diari Oficial de la Comunitat Valenciana NO obrin el termini
de presentació de sol·licituds. 

En este termini compten els dissabtes, diumenges i festius?

No. A estos efectes els dissabtes, diumenges i festius són inhàbils.

Què ocorre si presente la meua instància abans o després d’este termini?

L’aspirant quedarà exclòs per haver presentat la seua instància fora de termini.

Què hauré de comprovar a l’omplir la meua instància?

Que he  omplit tots  els  apartats  de  la  instància,  inclosos  la  data  i  firma i  que aporte  tots  els
documents exigits en les bases:

-Per al   torn lliure:  

a.  Que, en el cas de sol·licitar la convalidació de proves físiques i/o psicotècniques, he marcat la
casella  de  convalidació  de  proves  físiques  i/o  psicotècniques,  i   aporte,  si  és  el  cas,  la
documentació corresponent,  d’acord  amb  el  que  establix  les bases.

b. Document original acreditatiu d’haver ingressat la Taxa per drets d’examen (Resguard d’ingrés
emés per l’entitat bancària).

c. Certificat mèdic a què fa referència la Base Segona núm. 1.h).

d.  Els  que  sol·liciten  l’exempció  de  realització  del  tercer  exercici  de  la  Fase  d’Oposició
(Coneixement  del  Valencià),  hauran d’acompanyar  a  la  sol·licitud  còpia del  “Certificat  Oficial
Administratiu de Coneixements de Valencià Grau Elemental”, equivalent o superior, expedit per la
Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

e. Les persones participants que no tinguen la nacionalitat espanyola hauran d’acompanyar a la
sol·licitud original i fotocòpia o còpia de la documentació acreditativa del coneixement del castellà.

f. Per a les persones aspirants no nacionals; Original i  fotocòpia o còpia del passaport en vigor o
document d’identitat equivalent al document nacional d’identitat.

-Per al torn de mobilitat:

a. Original i fotocòpia o còpia de la documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguen, junt amb
la  sol·licitud  prevista  per  a  este  Torn  en  l’annex  II.  Els  documents  presentats  es  numeraran
correlativament.  Haurà d’omplir-se  la  taula  d’autobaremació que figura  en  la  sol·licitud per  a
participar en el procés selectiu. La relació de mèrits vindrà referida a la data de finalització del
termini de presentació de sol·licituds per a participar en el procés. Els mèrits no relacionats en este
apartat en l’imprés d’autobaremació que figura en la sol·licitud no seran tinguts en compte, encara
que s’haja aportat documentació acreditativa del mèrit.



IMPORTANT:  Tota la  documentació  aportada,  inclòs el  DNI,  passaport  en  vigor  o  document
equivalent per als aspirants no espanyols, haurà d’estar en vigor a data del termini de presentació
d’instàncies.

He de presentar personalment la instància en registre o pot fer-ho una altra persona per mi?

Sempre que la instància estiga correctament  omplida i s’aporte la documentació exigida per les
bases, és indiferent que presente la instància el propi aspirant o una altra persona en el seu lloc. 

On puc presentar la instància?

–En el Registre General del Consorci,  ubicat en El Camí de Moncada núm. 37 de València, de
dilluns a divendres i en horari de 9 a 14 hores.

–En el registre electrònic de l’Administració o Organisme a què es dirigisquen, així com en la resta
de registres electrònics de qualsevol de les Administracions Públiques.

–En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’establisca.

–En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya en l’estranger.

–En les oficines d’assistència en matèria de registres.

–En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

Quina és la titulació acadèmica requerida per a poder participar?

És la que habilita per a poder accedir al grup de titulació C1, és a dir:

–Títol de batxiller.

–Títol de Tècnic de Formació Professional (FP2).

–Qualsevol títol equivalent als anteriors. Veure quadro d’equivalències.

Per a qualsevol dubte o consulta sobre la titulació que tinga la persona aspirant, hauran de formular
la consulta pertinent davant de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana o l’organisme
autonòmic competent (per a altres comunitats autònomes).

Quin tipus de permís de conduir s’exigix?

Les bases exigixen per a participar estar en possessió del permís de conduir de la classe C, més el E
associat i l’autorització per a conduir vehicles de transport prioritari (BTP), requisits que vénen així
reflectits en l’article 26 de la Llei 7/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, dels Serveis de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana.

Atés que, a partir de l’1 de gener de 2016 el permís per a conduir vehicles de transport prioritari
(BTP) ha sigut suprimit per la Direcció General de Trànsit, el fet de no estar en possessió del dit
permís no inhabilitarà l’aspirant per a poder participar en este procés selectiu. 

IMPORTANT:  Els permisos de conduir exigits en la convocatòria hauran d’estar en vigor en la
data de presentació de la instància.

Quant és l’import de la taxa per drets d’examen?

50 euros.

En quina compte he d’ingressar l’import de la taxa per drets d’examen?

En el número de compte de l’entitat CAIXABANC S.A., oberta a nom del Consorci per al Servei de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la Província de València: IBAN ES14 2100 4337
8802 0004 5460 (BIC: CAIXAESBBXXX)

Si estic en situació legal de desocupació, tinc alguna exempció o bonificació en la taxa per
drets d’examen?



No. L’exempció o bonificació no estan contemplades ni en l’ordenança fiscal reguladora d’esta
taxa, ni en les bases d’esta convocatòria.

Què  ocorre  si  ingrés l’import  de  la  taxa  abans  o  després  del  termini  de  presentació
d’instàncies?

L’ingrés serà extemporani i serà causa d’exclusió de l’aspirant en este procés selectiu. 

Quina edat he de tindre per a poder presentar-me a este procés selectiu?

Tindre complits els 16 anys d’edat i no excedir l’edat màxima de jubilació forçosa.

Quins requisits ha de tindre el certificat mèdic?

–Ha d’estar redactat en imprés oficial.

–Firmat per un col·legiat en exercici.

–En el certificat ha de constar constar expressament que la persona aspirant reunix les condicions,
físiques  i  sanitàries,  necessàries  i  suficients  per a  realitzar  les  proves  físiques  que  figuren
especificades en la base sexta i Annex VII amb la transcripció següent:

“(El senyor/senyora indicar nom, cognoms i NIF de la persona interessada) reunix les condicions
precises per a realitzar les proves físiques indicades en la convocatòria de places de bomber/a
Conductor/a  del  Consorci  per  al  Servei  de Prevenció i  Extinció  d’Incendis  i  Salvament  de la
província de València de (indicar data publicació de la convocatòria i de les presents bases)”.

–Este certificat mèdic no exclou les comprovacions ulteriors que integren el Reconeixement Mèdic
establit. 

–Només  tindran  validesa  els  certificats  emesos  a  partir  de  la  publicació  de  l’extracte  de  la
convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.

–La data del certificat haurà d’estar compresa dins del termini de presentació d’instàncies. 

He d’aportar en este procés selectiu certificat d’antecedents penals?

No, encara que les bases especifiquen que un dels requisits que han de complir els aspirants és el de
no  haver  sigut  separat  per  mitjà  d’expedient  disciplinari  del  servei  de  qualsevol  de  les
Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes,
ni trobar-se en situació d’inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per
resolució judicial. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació
equivalent ni haver sigut sotmés/a a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu
Estat en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública. Per això, si l’aspirant té antecedents
penals en vigor per algun dels delictes previstos en este apartat, no podrà prendre possessió com a
funcionari  de  carrera,  en  el  cas  que  superara  el  procés  selectiu.  Les  circumstàncies  sobre
antecedents penals podran ser comprovades d’ofici per esta Administració en qualsevol moment. 

Què és el certificat de coneixement de la llengua castellana?

Els  aspirants  que  no  tinguen  la  nacionalitat  espanyola,  als  efectes  de  ser  admesos  en  la
convocatòria, hauran d’acreditar posseir els coneixements de la llengua castellana corresponents al
diploma de castellà Nivell Intermedi (B2) o superior, o estar en condicions d’obtindre-ho en la data
en què acabe el terme de presentació d’instàncies,  o estar en possessió de certificat  acreditatiu
d’haver cursat la primària i la secundària o el batxillerat en l’Estat espanyol.

Puc sol·licitar la convalidació de proves físiques i/o psicotècniques?

Sí. Les persones participants podran sol·licitar la convalidació d’esta prova en el cas que hagueren
superat una prova psicotècnica aptitudinal, dins d’un procés de selecció de personal funcionari de
carrera, en el termini de tres anys anteriors a la convocatòria del procés selectiu, entenent per tal el
de publicació de l’extracte en el Boletín Oficial del Estado. 



Si estes proves s’han realitzat en el Consorci, l’aspirant sol·licitarà la convalidació de les proves
realitzades,  marcant  la  casella  corresponent  en  l’imprés  d’instància.  En  este  cas,  el  Consorci
comprovarà la superació d’estes proves i donarà compte d’ofici a l’òrgan tècnic de selecció, no sent
necessari que l’aspirant aporte certificat sobre superació de les dites proves.

Si les proves  respecte  de  les  quals  es  demana  la  convalidació  s’han  realitzat  en  una  altra
Administració, l’aspirant haurà de marcar la casella corresponent en l’imprés d’instància i haurà
d’aportar certificat de la dita Administració en què s’indique la superació de les dites proves, junt
amb fotocòpia del Butlletí Oficial en què apareguen publicades les bases de la convocatòria que
continga les proves superades per l’aspirant.


